
SURAT KUASA  

UNTUK MENGHADIRI  

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 

(“Rapat”) 

 

PT LEO INVESTMENTS Tbk  

("Perseroan") 

 

Rabu, 15 Juni 2022 

    

    

NAMA PEMEGANG SAHAM :     

Alamat/ berkedudukan di : 

    

Dalam hal ini diwakili oleh :     

Bertempat tinggal di : 

    

Selaku :   

  

Selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa" 

Adalah pemilik/Pemegang (……………...………………….) saham dalam Perseroan ("Saham") 

Dengan ini memberikan kuasa kepada : 

Nama :     

No KTP :     

Alamat  :     

Selanjutnya disebut "Penerima Kuasa" 

KHUSUS 

Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai Pemegang 
Saham, dalam menghadiri Rapat Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, 15 Juni 2022, di Jl. 
Kebayoran Lama Pal 7 No.31, Jakarta Selatan 
 

Untuk maksud tersebut, Penerima Kuasa berhak untuk ikut membicarakan hal - hal yang dibicarakan dalam 
Rapat, memberi suara dan ikut serta dalam mengambil keputusan - keputusan sehubungan dengan mata 
acara Rapat. 



Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut : 
 

- Bahwa Surat Kuasa ini tidak dapat diubah dan atau dibatalkan/ditarik kembali dengan dalih atau alasan 
apapun juga; 

- Bahwa Pemberi Kuasa sekarang baik dikemudian hari menyatakan tidak akan mengajukan keberatan dan 
atau sanggahan dalam bentuk apapun juga, sehubungan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan Penerima 
Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini  serta segala pilihan menurut hukum; Karenanya Pemberi Kuasa 
sekarang menyatakan menerima baik dan mengesahkan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh 
Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa ini; kemudian hari menyatakan 
menerima baik dan mengesahkan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama 
Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa ini; 

 
- Bahwa Pemberi Kuasa memberikan kuasa ini dengan hak untuk mensubstitusikan kuasa ini; 

 
- Surat kuasa ini berlaku sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Rapat, beserta 
surat kuasa manapun yang dikuasai. 

 

PEMBERI KUASA     PENERIMA KUASA 

        

        

MATERAI 10.000       

        

(………………………………………..)     (………………………………………..) 

        

Catatan : 

1. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, Surat Kuasa ini harus dibuat dan ditandatangani oleh 
pihak yang mewakili Badan Hukum tersebut; 

2. Surat Kuasa yang sudah ditandatangani ini, harus disampaikan selambatnya tanggal 10 Juni 2022 pukul 
16:00 WIB dikantor Perseroan Jl. Kebayoran Lama Pal 7 No.31, Jakarta Selatan 

3. Pemegang saham dan kuasanya yang menghadiri Rapat ini diminta untuk membawa Kartu Tanda 
Penduduk atau tanda pengenal lainnya dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas penerimaan 
sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk 
menyerahkan fotokopi anggaran dasar. 

 


